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ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО
Стилмет АД е учредено през 1998 г. Основатели и първи акционери са “ETEM” SA – Гърция и
“EUROMERCHANT BALKAN FUND” – Люксембург. Основната дейност на Дружеството е
търговия с алуминий и цветни метали. През 1999 г. Стилмет АД стартира първата си производствена
линия с капацитет 7 000 тона годишно. През юли 2006 г. е пусната в експлоатация нова преса "Демаг"
като по този начин се увеличава производствения капацитет на завода до приблизително 16 000 тона
годишно. Откриването на нов модерен склад в Пловдив и на нова изключително ефективна
вертикална линия за прахово покритие през април 2007 г. допълнително повишава рентабилността и
пазарната контурентноспособност на Дружеството.
Водещи показатели
2007
хил. лв.

2006
хил. лв.

Приходи от дейността
Общо

156,764
156,764

138,771
138,771

12.97
12.97

Брутна печалба от дейността
Брутен марж от дейността

25,446
16.23%

24,417
17.6%

4.21

ППЛДА

17,729

17,197

3,09

Нетна печалба от дейността

11,625

11,539

0.75

7.4%

8.3%

бр.
383

бр.
376

лв. 0.32

лв. 0.32

0.53

0.51

Нетен марж, изчислен върху резултатите

Средномесечен брой на персонала
Доходи на акция
– основни

Съотношение на дълга (общо пасиви/ общо активи)

Промяна
%

Общо преглед на резултатите
Резултати за годината
Нетната печалба на Дружеството за годината след данък върху доходите възлиза на 11,625 хил. лв.
(2006 г.: 11,539 хил. лв.), което представлява увеличение от 0,75% (2006 г.: 103%) спрямо предходната
година. Това увеличение е малко под първоначалните очаквания на ръководството.
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ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО
Данък върху доходите
Анализът на разходите за данък върху доходите е представен в приложение 4 към финансовия отчет на
Дружеството. Ставката на корпоративния данък върху доходите, приложима за 2007 г. е намалена на 10%
спрямо 15% за 2006 г. Разходите за данък върху доходите за текущата година като процент от печалбата
преди данък върху доходите са 5,5% и 12.07% за предходната година. Ефективната данъчна ставка е
намаляла през текущата година, основно в резултат на възстановеното през 2007 г. данъчно облекчение за
финансовата 2006 г.
Персонал
Брой на персонала

Средномесечният брой на персонала на Дружеството се е увеличил от 376 през 2006 г. на 383 през 2007 г.
Увеличението е най-вече в резултат на увеличения обем на производството и продажбите.
Перспектива
Директорите на Дружеството очакват, че през текущата година продажбите ще нараснат. Пускането на
новия склад в Пловдив и на вертикалната линия за прахово покритие през 2007 г. увеличиха
конкурентноспособността на Дружеството на строителния пазар. Дружеството очаква леко намаление на
брутния марж на печалбата, поради непрекъснатото повишение на цените на алуминия на Лондонската
борса за метали.
Научноизследователска и развойна дейност
Дружеството не развива научноизследователска и развойна дейност.
Информация съгласно чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон
През 2007 г. Дружеството не е изкупувало обратно собствени акции и към 31 декември 2007 г. то не
притежава обратно изкупени собствени акции. Членовете на Съвета на директорите не притежават опции
за акции или облигации на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите не са декларирали, че те
или свързани с тях лица са сключили с Дружеството договори, които са извън обичайната дейност или
съществено се отклоняват от пазарните условия.
Клонова мрежа
Към 31 декември 2007 г—Дружеството има клонове в следните градове:
Благоевград, Пловдив, Бургас, Варна, Русе
Отговорности на ръководството
Съгласно българското законодателство ръководството следва за изготвя финансов отчет за всяка
финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към
края на годината и за печалбата или загубата и паричните потоци за годината, приключваща на тази дата.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики и, че е
използвало предпазливи преценки и приблизителни оценки при изготвянето на финансовия отчет за
годината, приключваща на 31 декември 2007 г.
Ръководството потвърждава, че са спазвани приложимите счетоводни стандарти и, че финансовият отчет
е изготвен на база принципа на действащото предприятие.
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното
управление на активите и за предприемането на разумни мерки за избягване и разкриване на евентуални
злоупотреби и други нередности.
София
15 май 2008 г.
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Доклад на независимия одитор
До акционерите на
Стилмет АД
Доклад върху финансовия отчет
Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Стилмет АД, включващ баланс към 31 декември
2007 година, отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за
годината, приключваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни
политики и другите пояснителни бележки.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет
Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз, се носи от
ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за
вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не
съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама
или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни
счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора
Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет,
основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните
изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните
изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на
сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.
Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и
оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на
одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във
финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези
оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и
достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски
процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно
ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на
уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки,
направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.
Считаме, че събраните в процеса на одита доказателства предоставят достатъчна и подходяща база за
изразеното от нас мнение.

Мнение
В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото
състояние на Стилмет АД към 31 декември 2007 година, както и за неговите финансови резултати от
дейността, и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС.

Доклад върху други законови изисквания
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Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за счетоводството, ние се запознахме със съдържанието
на годишния доклад на ръководството, приложен към финансовия отчет за годината, приключваща на 31
декември 2007 г.
В резултат на това, удостоверяваме, че представеният годишен доклад на ръководството е в съответствие с
приложения годишен финансов отчет към 31 декември 2007 година.

Панайотис Папазоглу
Управител

Николай Гърнев, ДЕС
Регистриран одитор

30 май 2008 г
София, България
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ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за годината, приключваща на 31 декември 2007 г.

INCOME STATEMENT
2007

Прил.

хил. лв.

2006

хил. лв.

Приходи
Продажби на продукти
Продажби на стоки
Себестойност на реализираната продукция
Брутна печалба
Други приходи
Разходи по продажби и за дистрибуция
Административни разходи
Други разходи
Печалба от дейността

3

Финансови разходи
Финансови приходи
Печалба преди данъци
Разход за данък върху доходите

3
3

Печалба за годината

3

4

96,280
60,484
156,764
(131,318)
25,446

92,161
46,610
138,771
(114,354)
24,417

3,554
(11,032)
(2,113)
(1,626)
14,229

2,826
(9,446)
(2,148)
(1,382)
14,267

(2,270)
343
12,302
(677)

(1,737)
593
13,123
(1,584)

11,625

11,539

Владимир Владимиров

Любомир Рангочев

Изпълнителен директор

Главен счетоводител
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БАЛАНС
към 31 декември 2007 г.

BALANCE SHEET
LANCE SHEET
2007
Прил.
АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Инвестиционни имоти
Нематериални активи
Дългосрочни вземания

хил. лв.

2006
хил. лв.

5
6
7

48,301
6,495
78
54,874

40,425
6,754
1
261
47,441

8
9
10

50,296
32,016
986
83,298
138,172

42,449
30,663
1,495
74,607
122,048

11

36,176
2,511
(37)
25,859
64,509

36,176
1,357
194
22,234
59,961

12
13
4
14

8,391
72
979
2,440
11,882

6,550
51
861
7,462

15
12

18,753
43,028
-

22,330
31,142
1,153

61,781

54,625

73,663

62,087

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

138,172

122,048

Владимир Владимиров

Любомир Рангочев

Изпълнителен директор

Главен счетоводител

Текущи активи
Материални активи
Търговски и други вземания
Парични средства и краткосрочни депозити
ОБЩО АКТИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Собствен капитал
Основен капитал
Законови резерви
Други резерви
Неразпределена печалба
Нетекущи пасиви
Лихвоносни заеми и привлечени средства
Доходи на наети лица при пенсиониране
Пасиви по отсрочени данъци
Правителствено дарение
Текущи пасиви
Търговски и други задължения
Лихвоносни заеми и привлечени средства
Задължения за данък върху доходите

ОБЩО ПАСИВИ
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ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2007 г.

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Прил.

Към 1 януари 2006 г.
Внесен акционерен
капитал
Печалба за годината
Нетна печалба от
хедж

11

Трансфер към
резерви
Дивиденти
Към 31 декември
2006 г.

20

Печалба за годината
Нетна загуба от хедж

11

Трансфер към
резерви
Дивиденти

20

Към 31 декември
2007 г.

Основен
капитал

Резерв от
нереализирани
печалби

Други
резерви

Законови
резерви

Общо
собствен
капитал

Неразпределена
печалба

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

28,353

788

105

–

18,499

7,823

-

-

-

-

47,745
7,823

–

–

–

–

11,539

–

–

–

89

–

–

569

–

–

(569)

–

–

–

–

(7,235)

(7,235)

36,176

1,357

105

89

22,234

59,961

–

–

–

–

11,625

11,625

–

–

–

(231)

–

(231)

–

1,154

–

–

(1,154)

–

–

–

–

(6,846)

(6,846)

36,176

2,511

105

(142)

25,859

64,509

Владимир Владимиров

Любомир Рангочев

Изпълнителен директор

Главен счетоводител

11,539
89
–

–
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 декември 2007 г.

CASH FLOW STATEMENT

Прил.
Основна дейност
Печалба преди данъци
Непарични:
Корекции за равнение на печалбата преди данъци и нетните
парични потоци:
Амортизации
Финансови приходи
Финансови разходи
Загуба от продажба на дълготрайни активи
Промени в провизии
Промени в правителствено дарение
Корекции в оборотните средства
(Увеличение) на материалните запаси
(Увеличение) на търговските и други вземания
Увеличение на търговските и други задължения
Платени лихви
Платени данъци върху доходите
Нетни парични потоци от / (за) основна дейност
Инвестиционна дейност
Покупка на имоти, машини и съоръжения
Покупка на нематериални активи
Покупка на инвестиционен имот
Получени лихви
Нетни парични потоци за инвестиционна дейност

13,123

3,500
(343)
2,270
28
1
(234)

2,930
(593)
1,737
108
240
-

8
9
15

(7,891)
(1,028)
2,813
(2,262)
(1,712)
7,444

(12,715)
(7,801)
3,759
(1,599)
(929)
(1,740)

5,7

(11,144)
(78)
343
(10,879)

(9,378)

(13,475)
119,988
(106,261)
2,674

7,823

5,7
3
3
14

-

14

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

(85)
593
(8,870)

86,488
(85,460)

2,926

8,851

10

(509)
1,495

(1,759)
3,254

10

986

1,495

Нетни парични потоци от финансова дейност
Нетно (намаление) на паричните средства и паричните
еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

2006
хил. лв.

12,302
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Финансова дейност
Постъпления от емисия на акции
Дивиденти разпределени на акционерите на компанията-майка
Постъпления от привлечени средства
Изплащане на привлечени средства
Постъпления от правителствени дарения

2007
хил.лв.

Владимир Владимиров

Любомир Рангочев

Изпълнителен директор

Главен счетоводител
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Стилмет АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1. Корпоративна информация
Стилмет АД („Дружеството”) е акционерно дружество, учредено в България. Дружеството е дъщерно
дружество на ETEM S.A., компания, регистрирана в Гърция, която притежава 89,44% от акционерния му
капитал. Крайната компания, упражняваща контрол, е Viohalco S.A., Гърция. Основната дейност на
Дружеството е производството и търговията с алуминиеви профили.
Регистрираният офис на Дружеството е: ул. Пробуда 119, Илиянци, София, България.
Финансовият отчет на Стилмет АД ("Дружеството”) за годината, приключваща на 31 декември 2007 г., е
одобрен за публикуване с решение на Съвета на директорите от 15 Май 2008г. Този финансов отчет
подлежи на одобрение на Годишното събрание на акционерите на Дружеството.

2.1 База за изготвяне
Финансовият отчет е изготвен на база историческата стойност с изключение на деривативните финансови
инструменти, които са оценени по справедлива стойност. Финансовият отчет е изготвен в български лева (лв.)
и всички стойности са закръглени до хиляди (хил. лв.), освен ако не е упоменато друго.
Изявление за съответствие
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово
отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).

2.2 Промени в счетоводните политики
Прилаганите счетоводни политики са последователни с тези от предходната финансова година с
изключение на упоменатите по-долу:
През годината Дружеството е приложило следните нови и изменени МСФО и Разяснения на Комитета по
Международни стандарти за финансово отчитане (КРМСФО). Приложението на тези преработени
стандарти и разяснения не оказва влияние върху финансовия отчет на Дружеството, но изисква
включването на допълнителни оповестявания.
•
•
•
•
•
•

МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване
Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Изменение – Оповестяване на капитала
КРМСФО 7 Прилагане на преизчислителен подход съгласно МСС 29 Финансово отчитане при
хиперинфлационни икономики
КРМСФО 8, Обхват на МСФО 2
КРМСФО 9 Преразглеждане на внедрени деривативи
КРМСФО 10 Междинно финансово отчитане и обезценка

Основните ефекти от тези промени са следните:
МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване
Този стандарт изисква да бъдат направени оповестявания, така че потребителите на финансовия отчет да
могат да оценят значимостта на финансовите инструменти на Дружеството, както и характера и степента на
рисковете, произтичащи от тези финансови инструменти. Във финансовия отчет са включени нови
оповестявания. Въпреки, че те не оказват влияние върху финансовото състояние или резултати на
Дружеството, сравнителната информация е преработена, където е необходимо.
МСС 1 Представяне на финансовите отчети, Изменение – Оповестяване на капитала
Това изменение изисква Дружеството да направи оповестявания, които дават възможност на потребителите
на финансовия отчет да оценят целите, политиките и процесите за управление на капитала. Тези нови
оповестявания са представени в Бележка 18.
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2.2 Промени в счетоводните политики (продължение)
КРМСФО 7 Прилагане на преизчислителен подход съгласно МСС 29 Финансово отчитане при
хиперинфлационни икономики
Разяснението изисква прилагането на МСС 29 през отчетния период, през който за първи път икономиката
на функционалната валута на предприятието се характеризира с хиперинфлация като се предполага, че
хиперинфлацията е съществувала и преди. КРМСФО 7 не е приложимо за дейността на Дружеството и
няма ефект върху финансовия отчет.
КРМСФО 8, Обхват на МСФО 2
Това разяснение изисква МСФО 2 Плащане на базата на акции да се прилага за всяко споразумение, на базата
на което се предоставят капиталови инструменти или възникват задължения за предприятието, когато
стойността на полученото е по-ниска от справедливата стойност на предоставените инструменти. Тъй като
Дружеството не извършва плащания на базата на акции, това изменение няма ефект върху финансовото
състояние или резултати.
КРМСФО 9 Преразглеждане на внедрени деривативи
КРМСФО 9 изисква предприятието да определи дали даден договор съдържа внедрен дериватив на датата,
на която то стане за първи път страна по договора, като преразглеждане се извършва единствено ако е
налице промяна в договора, която води до значителна модификация в паричните потоци. Тъй като
Дружеството няма внедрени деривативи, които трябва да бъдат отделени от основния договор, това
разяснение няма ефект върху финансовото състояние или резултати от дейността на Дружеството.
КРМСФО 10 Междинно финансово отчитане и обезценка
Това разяснение забранява възстановяването на загуби от обезценка, признати през предходни междинни
отчетни периоди, по отношение на репутация или на инвестиции в капиталови инструменти или във
финансови активи, отчитани по цена на придобиване. Тъй като Дружеството, не е възстановявало загуби
от обезценка през предходни междинни отчетни периоди, това разяснение няма ефект върху неговото
финансово състояние или резултати от дейността.

2.3 Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и
предположения
Изготвянето на финансовия отчет налага ръководството да направи преценки, приблизителни оценки и
предположения, които влияят върху стойността на отчетените приходи и разходи, активи, пасиви и
оповестяването на условни пасиви. Използването на налична информация и преценка са присъщи при
формирането на приблизителните оценки. Фактическите резултати в бъдеще могат да се различават от тези
приблизителни оценки и разликите биха могли да са съществени за финансовия отчет. Тези
приблизителни оценки се подлагат на преглед регулярно и, ако се налагат промени, те се отчитат
счетоводно в периода, в който са станали известни.
Преценки
При прилагането на възприетите счетоводни политики ръководството прави преценки. Не са направени
съществени преценки, които оказват значително влияние върху сумите, признати във финансовия отчет.
Приблизителни оценки и предположения
Основните предположения, които са свързани с бъдещи и други основни източници на несигурности в
приблизителните оценки към датата на баланса, и за които съществува значителен риск, че биха могли да
доведат до съществени корекции в балансовите стойности на активите и пасивите през следващия отчетен
период, са посочени по-долу.
Срокове на полезен живот на имоти, машини и оборудване и нематериални активи

Счетоводното отчитане на имотите, машините и оборудването и нематериалните активи налага
използването на приблизителни оценки за определяне на очакваните им срокове на полезен живот и
техните остатъчни стойности.
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2.3 Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и
предположения (продължение
Доходи на персонала при пенсиониране

Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се определя чрез актюерска оценка. Тази оценка
изисква да бъдат направени предположения за нормата на дисконтиране, бъдещото нарастване на
заплатите, текучеството на персонала и нивата на смъртност. Поради дългосрочния характер на доходите
на персонала при пенсиониране, тези предположения са обект на значителна несигурност. Към 31
декември 2007 г., нетното задължението на Дружеството за доходи на персонала е в размер на 72 хил. лв.
(2006 г.: 51 хил. лв.). Допълнителна информация е представена в Приложение 13 към финансовия отчет.
Обезценка на вземания

Дружеството използва провизии за обезценка на търговски вземания. Ръководството прави преценка за
обезценката на базата на възрастов анализ на вземанията, исторически опит, анализ на
платежоспособността на съответния клиентпромени в договорените условия на плащане и др. Ако
финансовото състояние и резултати от дейността на клиентите се влошат (над очакваното), стойността на
вземания, които трябва да бъдат отписани през следващи отчетни периоди, може да бъде по-голяма от
очакваната към датата на баланса. Допълнителна информация е представена в Приложение 9 към
финансовия отчет.
Обезценка на материални запаси

Материалните запаси обичайно се обезценяват до нетната им реализируема стойност. Приблизителните
оценки за нетната реализируема стойност се базират на най-надеждни доказателства, които са на
разположение към момента на преценката, относно сумата, за която се очаква да бъдат реализирани
материалните запаси. Приблизителните оценки на нетната реализируема стойност отчитат и целта, за която
се държат материалните запаси. Нова оценка на нетната реализируема стойност се извършва във всеки
последващ период. Допълнителна информация е предоставена в Приложение 8 към финансовия отчет.

2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики
Превръщане на чуждестранна валута
Финансовият отчет е представен в български лева (лв.), която е функционалната валута и валутата на
представяне на Дружеството. Сделките в чуждестранна валута първоначално се отразяват във
функционалната валута по обменния курс на датата на сделката. Монетарните активи и пасиви,
деноминиранив чуждестранни валути се преизчисляват във функционалната валута, в края на всеки месец,
по заключителния обменен курс на Българска Народна Банка за последния работен ден от съответния
месец. Всички курсови разлики се признават в отчета за доходите. Немонетарните активи и пасиви, които
се оценяват по историческа цена на придобиване в чуждестранна валута, се превръщат във функционалната
валута по обменния курс към датата на първоначалната сделка (придобиване).
Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията първоначално се отчитат по цена на придобиване, която включва
покупната цена, включително каквито и да било вносни мита и невъзстановими данъци върху покупката, и
разходи, пряко свързани с довеждането на актива до подходящо за функциониране състояние съгласно
неговото предназначение.
След първоначалното признаване като актив, той се отчита по цена на придобиване, намалена с
натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.
Последващи разходи, свързани с даден обект имот, машина и съоръжение, който вече е признат във
финансовия отчет, се добавят към балансовата стойност на актива, когато е вероятно, че Дружеството ще
получи бъдещи стопански изгоди, надвишаващи първоначално преценените нива на резултатност на
съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават като разход в периода на тяхното
възникване.
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2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение)
Имоти, машини и съоръжения (продължение)
Балансовите стойности на имотите, машините и съоръженията се подлагат на преглед за обезценка, когато
събития или промени в обстоятелствата показват, че тези стойности може да не са възстановими. Ако
съществува такава индикация и когато балансовите стойности надвишават очакваната възстановима сума,
активите или обектите, генериращи парични постъпления, се обезценяват до възстановимата им стойност.
Възстановимата стойност на имотите, машините и съоръженията е по-високата от нетната продажна цена и
стойността в употреба. При определяне на стойността в употреба на даден актив, очакваните бъдещи
парични потоци се дисконтират до тяхната сегашна стойност при прилагане на норма на дисконтиране
преди данъчно облагане, която отразява текущата пазарна оценка на времевата стойност на паричните
средства и специфичните за актива рискове. Когато възстановим актив не генерира парични постъпления,
които са в значителна степен независими от постъпленията на други активи, Дружеството определя
възстановимата стойност на генериращия парични постъпления обект, към който принадлежи и
оценявания актив. Загубата от обезценка се признава веднага в отчета за доходите. Загубите от обезценка се
признават в отчета за доходите за текущия период.
Даден дълготраен материален актив се отписва при неговото освобождаване или, когато от неговото
използване или освобождаване не се очакват бъдещи икономически ползи. Каквато и да било печалба или
загуба, възникваща при отписването на актива (изчислена като разликата между нетните постъпления от
освобождаването и балансовата стойност на актива) се включват в отчета за доходите през годината, в която
актива е отписан.
Амортизациите се изчисляват на база на линейния метод за срока на полезния живот на актива както следва:
Сгради

25 години

Инсталации и съоръжения

15 години

Производствени машини и оборудване

над 5 до 15 години

Компютри

3 години

Автомобили

5 години

Други превозни средства
Други

12 години
7 години

Разходи по заеми
Разходите по заеми се признават като разход в периода, в който са извършени.
Инвестиционни имоти
Инвестиционните имоти представляват земи и сгради, държани с цел генериране на доходи от наеми или за
увеличение стойността на капитала, или и с двете цели. Инвестиционните имоти се признават във
финансовия отчет на Дружеството като актив единствено до степента, в който са налице и двете посочени
по-долу условия:
- когато е вероятно Дружеството да получи бъдещи стопански ползи, свързани с инвестиционния имот;
- когато цената на придобиване на инвестиционния имот може да бъде надеждно определена.
Инвестиционните имоти първоначално се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната
цена и всички пряко свързани разходи, например, правни такси, данъци за прехвърляне на имота и други
разходи по сделката.
След първоначално признаване инвестиционните имоти се отчита по цена на придобиване, намалена с
натрупаната амортизация и загуби от обезценка.
Последващи разходи, свързани с даден инвестиционен имот, се добавят към балансовата стойност на
имота, когато е вероятно, че Дружеството ще получи бъдещи стопански изгоди. Всички други последващи
разходи се признават като разход в периода на тяхното възникване.
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2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение)
Инвестиционни имоти (продължение)
Балансовите стойности на инвестиционните имоти се подлагат на преглед за обезценка, когато събития
или промени в обстоятелствата показват, че тези стойности може да не са възстановими. Ако съществува
такава индикация и когато балансовите стойности надвишават очакваната възстановима сума, активите или
обектите, генериращи парични постъпления, се обезценяват до възстановимата им стойност.
Възстановимата стойност на инвестиционните имоти е по-високата от нетната продажна цена и стойността
в употреба. При определяне на стойността в употреба очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират
до тяхната сегашна стойност при прилагане на норма на дисконтиране преди данъчно облагане, която
отразява текущата пазарна оценка на времевата стойност на паричните средства и специфичните за актива
рискове. Когато възстановим актив не генерира парични постъпления, които са в значителна степен
независими от постъпленията на други активи, Дружеството определя възстановимата стойност на
генериращия парични постъпления обект, към който принадлежи и оценявания актив. Загубата от
обезценка се признава веднага в отчета за доходите.
Амортизациите се изчисляват на база на линейния метод за срока на полезния живот на актива, който се
определя на 25 години.
Инвестиционен актив се отписва или при неговото освобождаване, или когато той бъде постоянно изваден
от употреба и при неговото освобождаване не се очакват бъдещи стопански ползи. Каквато и да било
печалба или загуба, възникваща при изваждането на инвестиционния имот от употреба или неговото
освобождаване се включват в отчета за доходите през годината, в която той е изваден от употреба или е
освободен.
Нематериални активи
Нематериалните активи, придобити отделно, се оценяват първоначално по цена на придобиване. Цената на
придобиване включва покупната цена, включително каквито и да било вносни мита и невъзстановими
данъци върху покупката, и разходи, пряко свързани с подготовката на актива за функциониране състояние
съгласно неговото предназначение.
След първоначалното признаване, нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с
натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка. Загубите от обезценка се признават в отчета
за доходите за текущия период.
Последващите разходи за даден нематериален актив, извършени след неговата покупка или завършване, се
признават, когато възникнат, освен ако не е вероятно, че тази разходи ще позволят на актива да генерира
бъдещи стопански ползи, надвишаващи първоначално очакваната резултатност, и тези разходи могат да
бъдат надеждно оценени и свързани с актива по надежден начин. Ако са удовлетворени тези две условия,
последващите разходи се добавят към цената на придобиване на нематериалния актив.
Амортизацията се изчислява по линейния метод за срока на полезен живот на нематериалните активи,
който е определен на 4 години.
Балансовите стойности на нематериалните активи се подлагат на преглед за обезценка, когато събития или
промени в обстоятелствата показват, че балансовата им стойност може да не бъде възстановена. Загубите от
обезценка се признават в отчета за доходите за текущия период.
Инвестиции и други финансови активи
Финансовите активи, в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, се
класифицират като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, или
като заеми и вземания, или като инвестиции, държани до падеж или като финансови активи на
разположение за продажба, както това е по-уместно. Финансовите активи се признават първоначално по
справедливата им стойност, плюс, в случай на инвестиции, които не се отчитат по справедлива стойност в
печалбата или загубата, разходите по сделката, които се отнасят пряко към придобиването на финансовия
актив.
Дружеството класифицира финансовите си активи след първоначалното им признаване и в края на всеки
отчетен период, преразглежда класификацията на (прекласифицира) тези активи, за които това е позволено
и уместно.
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Инвестиции и други финансови активи (продължение)
Редовните покупки или продажби на финансови активи се признават на датата на търгуване (сделката), т.е.
на датата, на която Дружеството се е ангажирало да купи или продаде актив. Редовните покупки или
продажби са покупки или продажби на финансови активи, чиито условия изискват прехвърлянето на
актива през период от време, установен обикновено с нормативна разпоредба или действаща практика на
съответния пазар.
Заеми и вземания
Заемите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или определяеми плащания, които
не се котират на активен пазар. След първоначалното им признаване, Дружеството оценява заемите и
вземанията по амортизирана стойност, с използването на метода на ефективния лихвен процент, намалена
с провизията за обезценка. Амортизираната стойност се изчислява като се вземат пред вид всички премии и
отстъпки при придобиването, както и таксите, които са неразделна част от ефективния лихвен процент и
разходите по сделката. Печалбите и загубите от заеми и вземания се признават в отчета за доходите, когато
заемите и вземанията бъдат отписани или обезценени, както и чрез процеса на амортизация.
Обезценка на финансови активи
Дружеството преценява на всяка балансова дата дали са налице обективни доказателства за обезценката на
финансов актив или на група от финансови активи.
Активи, отчитани по амортизирана стойност
Ако има обективни доказателства, че е възникнала загуба от обезценка на заеми и вземания, отчитани по
амортизирана стойност, сумата на загубата се оценява като разликата между балансовата стойност на актива
и сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци (с изключение на очакваните бъдещи загуби,
които не са възникнали), дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент за финансовия актив
(т.е. ефективния лихвен процент, изчислен при първоначалното признаване). Балансовата стойност на
актива се намалява като се използва сметка за провизии. Сумата на загубата се признава в отчета за
доходите.
Ако в следващ период сумата на загубата от обезценка намалее и спадът може по обективен начин да се
свърже със събитие, което възниква, след като обезценката е призната, признатите преди това загуби от
обезценка се възстановяват. Възстановяването на загубата от обезценка се признава в отчета за доходите до
степента, до която балансовата стойност на финансовия актив не надвишава неговата амортизирана
стойност, каквато би била определена на датата на възстановяването, ако не е била призната загуба от
обезценка.
По отношение на търговските вземания се прави провизия за обезценка, когато съществуват обективни
доказателства (като например, става вероятно, че длъжникът ще бъде обявен в несъстоятелност или има
значителни финансови затруднения), че Дружеството няма да може събере изцяло всички дължими суми,
съгласно първоначалните условия на фактурата. Балансовата стойност на вземането се намалява като се
използва сметка за провизии. Обезценените вземания се отписват, когато станат несъбираеми.
Материални запаси
Материалните запаси включват суровини, готови и полуготови продукти и стоки за търговия.
Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност.
Себестойността на материалните запаси отразява тяхната покупна цена плюс всички други разходи,
необходими за тяхното довеждане до сегашното местоположение и състояние и се определя като се
използва метода на среднопретеглената себестойност. Тя включва и прехвърлянето от собствения капитал
на печалби и загуби по отговарящи на изискванията хеджове на парични потоци във връзка с покупки на
суровини.
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Материални запаси (продължение)
Нетната реализируема стойност за готовата продукция е очакваната продажна цена в обичайния ход на
дейността, намалена с очакваните разходи за завършване и очакваните разходи за реализиране на
продажбата. Нетната реализируема стойност на суровините се определя като стойността за замяна в
обичайния ход на дейността. Когато е необходимо, се прави провизия за бавно оборотни или залежали
материални запаси.
Разходите за довеждане на всеки продукт до неговото сегашно местоположение и състояние се отчитат
счетоводно както следва както през текущата, така и през предходната година:
Суровини
Готова продукция и
незавършено производство
Стоки за търговия

- покупна цена, определена на база метода „среднопретеглена стойност”.
- стойността на преките материали и труд и разпределените постоянни и
общо производствени разходи
- покупна цена и всички други преки разходи, извършени за довеждане
на стоките до тяхното сегашно местоположение

Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и краткосрочните депозити в баланса включват парични средства по банкови сметки и
парични средства в брой и краткосрочни депозити с първоначален падеж до 3 месеца.
За целите на отчета за паричните потоци, паричните средства и паричните еквиваленти включват парични
средства и парични еквиваленти както те са дефинирани по-горе, нетно от непогасените банкови
овърдрафти.
Финансови пасиви
Лихвоносни заеми и привлечени средства

При първоначалното им признаване всички лихвоносни заеми и привлечени средства се оценяват по цена
на придобиване, която е справедливата стойност на полученото, нетно от разходите за емисията, свързани
със заема.
След първоначалното им признаване, Дружеството оценява лихвоносните заеми и привлечени средства по
амортизирана стойност, с използване на метода на ефективния лихвен процент. Амортизираната стойност
се изчислява като се вземат предвид каквито и да било разходи за емисия и каквито и да било дисконт или
премия при уреждането.
Печалбите и загубите се признават в нетната печалба или загуба, когато пасивът се отписва или обезценява,
както и чрез процеса на амортизация.
Отписване на финансови активи и пасиви
Финансови активи

Финансов актив (или, когато е приложимо, част от финансов актив или част от група от сходни финансови
активи) се отписва, когато:
• договорните права върху паричните потоци от финансовия актив са изтекли;
• договорните права за получаване на парични потоци от финансовия актив са запазени, но е поето
договорно задължение за плащане на всички събрани парични потоци, без съществено отлагане, на
трета страна по сделка за прехвърляне; или
• договорните права за получаване на парични потоци от финансовия актив са прехвърлени, при което
(а) Дружеството е прехвърлило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху
финансовия актив; или (б) Дружеството нито е прехвърлило, нито е запазило в значителна степен
всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия актив, но не е запазило контрола върху
него.
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Отписване на финансови активи и пасиви (продължение)
Когато Дружеството е прехвърлило договорните си права за получаване на парични потоци от актива и
нито е прехвърлило, нито е запазило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху
финансовия актив, но е запазило контрола върху него, то признава актива до степента на продължаващото
си участие в него. Степента на продължаващото участие, което е под формата на гаранция за прехвърления
актив, се оценява по по-ниската от първоначалната балансова стойност на актива и максималната стойност
на възнаграждението, което може да се наложи да бъде възстановено от Дружеството.
Когато продължаващото участие е под формата на издадена и/ или закупена опция за прехвърления актив
(в т. ч. опция, уреждана в парични средства или др. под.), степента на продължаващото участие на
Дружеството е равна на стойността на прехвърления актив, за която Дружеството може да го изкупи
обратно. В случаите, обаче, на издадена пут опция (в т. ч. опция, уреждана в парични средства или др. под.)
за актив, който се оценява по справедлива стойност, степента на продължаващото участие на Дружеството е
ограничена до по-ниската между справедливата стойност на прехвърления актив и цената на упражняване
на опцията.
Финансови пасиви
Финансов пасив се отписва, когато той е погасен, т.е. когато задължението, определено в договора, е
отпаднало или е анулирано или срокът му е изтекъл.
Замяната на съществуващ финансов пасив с друг дългов инструмент от същия заемодател със съществено
различни условия, или същественото модифициране на условията на съществуващ финансов пасив, се
отчита като отписване на първоначалния финансов пасив и признаване на нов финансов пасив. Разликата
между балансовите стойности на първоначалния и новия пасив се признава в отчета за доходите.
Провизии
Общи

Провизии се признават, когато Дружеството има сегашно задължение (правно или конструктивно) в
резултат на минали събития; има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим поток от
ресурси, съдържащ икономически ползи; и може да бъде направена надеждна оценка на стойността на
задължението. Когато Дружеството очаква, че някои или всички необходими за уреждането на провизията
разходи ще бъдат възстановени, например съгласно застрахователен договор, възстановяването се признава
като отделен актив, но само тогава когато е практически сигурно, че тези разходи ще бъдат възстановени.
Разходите за провизии се представят в отчета за доходите, нетно от сумата на възстановените разходи.
Когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е съществен, провизиите се дисконтират като
се използва текуща норма на дисконтиране преди данъци, която отразява специфичните за задължението
рискове. Когато се използва дисконтиране, увеличението на провизията в резултат на изминалото време, се
представя като разходи по заеми.
Доходи на наети лица
Държавен план за социално осигуряване

Всички служители на Дружеството са членове на българския държавен план за социално осигуряване. В
обичайния ход на дейността Дружеството извършва плащания в Държавния фонд за социално осигуряване
и Държавния фонд за здравно осигуряване на база възнаграждението на наетото лице по ставки,
определени в Кодекса за социално осигуряване на България. Делът на Дружеството във осигурителните
вноски се третира като плащания, извършени по план с дефинирани вноски, и се признава като разход при
неговото извършване. Съгласно Държавния план за социално осигуряване, всички свързани разходи се
поемат от наетите лица. За Дружеството няма други задължения.
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Доходи на наети лица (продължение)
Пенсионни доходи

В допълнение, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, българските предприятия са задължени да
изплащат компенсации при пенсиониране на техни служители. Дружеството е задължено да изплати две
или шест брутни месечни заплати на своите служители при пенсиониране, в зависимост от прослуженото
време (респективно по-малко или повече от 10 години). Провизията е изчислена по дисконтираната
стойност на бъдещите пенсионни доходи на всички служители, за които се счита, че са натрупани в края на
годината, като са взети предвид текущата заплата на съответния служител, бъдещите увеличения на
заплатите и е направена приблизителна оценка за очакваното текучество на персонала (вижте финансовите
и актюерски предположения в приложение 13). Нетните разходи за пенсии за периода са включени във
ведомостта за заплати в приложения отчет за доходите и включват сегашната стойност на доходите,
заработени през годината, разходите за лихви по задължението за доходи, разходите за минал стаж,
актюерските печалби или загуби, признати през финансовата година и каквито и да било допълнителни
пенсионни разходи. С оглед на продължителния период и използваните предположения, съществува
несигурност по отношение сумата и времето на възникване на бъдещите изходящи потоци, свързани с тази
провизия.
Лизинги
Определянето дали дадено споразумение представлява или съдържа лизинг се базира на същността на
споразумението, в неговото начало, и изисква оценка относно това дали изпълнението на споразумението
зависи от използването на конкретен актив или активи и дали споразумението прехвърля правото за
използване на актива.
Дружеството като лизингополучател

Финансовият лизинг, при който на Дружеството се прехвърлят всички рискове и изгоди от собствеността
върху актива, се признава като актив в началото на лизинговия договор по справедливата стойност на
наетия актив или по сегашната стойност на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски.
Отчитането на лизинговите плащания се разпределя между признаване на лихвени плащания и намаление
на задължението по лизинг, така че да се получи постоянен лихвен процент към остатъчната стойност на
лизинговото задължение. Лихвените плащания се признават в отчета за доходите.
Капитализирани активи, ползвани при условия на лизинг, се амортизират върху по-краткия от очаквания
срок на полезен живот и срока на лизинга, ако няма разумна степен на сигурност, че Дружеството ще
получи собствеността в края на срока на лизинга.
Наемните вноски при експлоатационен лизинг се признават като текущи разходи на линеен принцип за
срока на лизинга.
Приходи
Приходите се признават до степента, в която е вероятно икономически ползи да бъдат получени от
Дружеството и сумата на прихода може да бъде надеждно оценена. Преди да бъде признат приход,
следните специфични критерии за признаване трябва също да бъдат удовлетворени:
Продажба на стоки

Приходите се признават, когато съществените рискове и ползи от собствеността върху
прехвърлени на купувача и приходът може да бъде надеждно оценен.

стоките са

Предоставяне на услуги

Приходите от услуги се признават на база етап на завършеност. Етапът на завършеност се определя чрез
препратка към отработените до момента часове като процент от общите очаквани работни часове за всеки
договор. Когато резултатът от даден договор не може да бъде надеждно предвиден, приходите се признават
само дотолкова, доколкото е вероятно направените разходи по договора да бъдат възстановени.
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Приходи (продължение)
Лихви

Приходите от лихви се признават при начисляването на лихвите (като се използва метода на ефективния
лихвен процент, т.е. лихвеният процент, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични потоци за
периода на очаквания живот на финансовия инструмент до балансова стойност на финансовия актив) към
нетната балансова стойност на финансовия актив.
Приходи от наеми

Приходите от наеми, възникващи от инвестиционните имоти, се отчита счетоводно на линейна база за
срока на договора за текущи наеми.
Правителствени дарения
Правителствени дарения се признават, когато съществува разумна сигурност, че дарението ще бъде
получено и всички съпътстващи го условия ще бъдат спазени. Когато дарението е свързано с разходна
позиция, то се признава като приход за периода, необходим за съпоставяне на дарението на системна база с
разходите, което то е предвидено да компенсира. Когато дарението е свързано с актив, то се признава като
приход за бъдещ период и се реализира в приходите на равни годишни суми върху очаквания срок на
полезен живот на свързания актив.
Когато Дружеството получава непарични дарения, активът и това дарение се отразяват по номинални
стойности и се реализират в печалбата или загубата за срока на очаквания полезен живот на съответния
актив с равни годишни вноски.
Данъци
Текущ данък
Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, която се
очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на текущите данъци се
прилагат данъчните ставки и данъчните закони, които са в сила към датата на баланса.
Отсрочен данък
Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към датата на баланса,
които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните балансови стойности за целите
на финансовото отчитане.
Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, освен до степента, до
която отсроченият данъчен пасив възниква от първоначално признаване на актив или пасив от дадена
сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната
печалба или загуба към момента на извършване на сделката.
Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, пренесени
неизползвани данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, до която е вероятно да е
налице облагаема печалба, срещу която да бъдат използвани намаляемите временни разлики, пренесените
неизползвани данъчни кредити и неизползваните данъчни загуби, освен ако отсроченият данъчен актив
възниква от първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и
не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към момента на
извършване на сделката.
Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи към всяка дата на
баланса и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема
печалба, която да позволява целия или част от отсрочения данъчен актив да бъде възстановен.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за
периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на данъчните ставки (и данъчни
закони), действащи към датата на баланса.
Отсрочените данъци върху доходите, свързани с позиции, признати директно в собствения капитал, се
признават в собствения капитал, а не в отчета за доходите.
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Данъци (продължение)
Данък върху добавената стойност (ДДС)
Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, когато:
• ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги, не е възстановим от данъчните власти, в който
случай ДДС се признава като част от цената на придобиване на актива или като част от съответната
разходна позиция, както това е приложимо; и
•

вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС.

Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти, се включва в стойността на
вземанията или задълженията в баланса.
Основен капитал
Основният капитал е представен по номиналната стойност на издадените и платени акции. Постъпленията
от издадени акции над тяхната номинална стойност се отчитат като премийни резерви.
Деривативни финансови инструменти и хеджинг
Дружеството използва деривативни финансови инструменти като например форуърдни договори за
покупки и продажби на стоки за хеджиране на рисковете, свързани с колебанията в цените на основните
суровини. Тези деривативни финансови инструменти се отчитат по справедлива стойност, на датата, на
която е сключен деривативния договор, а впоследствие се оценяват по справедлива стойност.
Справедливата стойност на форуърдните договори за покупки и продажби се изчислява чрез справка с
цените, котирани на стоковите борси за договори със сходни характеристики. Деривативните инструменти
се отчитат като активи, когато справедливата им стойност е положителна и като пасиви, когато
справедливата им стойност е отрицателна.
Деривативните финансови инструменти, използвани от Дружеството като хеджиращи инструменти, се
класифицират като хеджове на паричен поток, тъй като те хеджират експозицията спрямо променливостта
на паричните потоци, която е свързана или с конкретен риск, отнасящ се за признат актив или пасив, или
прогнозна сделка. Във връзка с хеджовете на парични потоци за хеджиране на неотменими ангажименти,
които удовлетворяват условията за специално счетоводно отчитане на хедж, частта от печалбата или
загубата по хеджиращ инструмент, който е определен като ефективен хедж, се признава директно в
собствения капитал, а неефективната част се признава в нетната печалба или загуба. Печалбите или
загубите, които се признават в собствения капитал, се прехвърлят в отчета за доходите в същия период, в
който хеджираният неотменим твърд ангажимент (продажба на готова продукция) се отрази върху нетната
печалба или загуба. Когато хеджираната позиция представлява цената на придобиване на нефинансов актив
или нефинансов пасив, сумите, прехвърлени в собствения капитал, се прехвърлят в първоначалната
балансова стойност на нефинансовия актив или пасив.
В началото на хеджинговото взаимоотношение Дружеството официално определя и документира това
взаимоотношение, за което то желае да използва специалното отчитане на хеджинг и целите и стратегията
за управление на риска за поемане на хеджа. Документацията включва идентифициране на хеджинговия
инструмент, хеджираната позиция или сделка, естеството на хеджирания риск и по какъв начин
дружеството ще оценява ефективността на хеджинговите инструменти при компенсиране на експозицията
спрямо промените в справедливата стойност на хеджираната позиция или паричните потоци, отдавани на
хеджирания риск. Такива хеджове се очаква да са изключително ефективни за постигане на компенсиране
на промените в справедливата стойност или паричните потоци и се оценяват текущо за определяне дали
всъщност са високо ефективни през финансовите отчетни периоди, за които те са определени.
За деривативи, които не отговарят на изискванията за специално счетоводно отчитане на хедж (свързани с
неотменими ангажименти и ефективност на хеджа), всички печалби или загуби, възникващи от промените
в справедливата стойност, се отнасят директно в отчета за доходите за периода.
Счетоводното отчитане на хедж се преустановява, когато хеджиращият инструмент изтече или бъде
продаден, прекратен или упражнен, или когато вече не отговаря на изискванията за специално счетоводно
отчитане на хедж. В този момент всички кумулативни печалби или загуби по хеджиращия инструмент,
признати в собствения капитал, се запазват в него, докато не възникне прогнозната сделка. Ако хеджираната
сделка вече не се очаква да възникне, нетните кумулативни печалби или загуби в собствения капитал се
прехвърлят в отчета за доходите за периода.

22

Стилмет АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение)
Деривативни финансови инструменти и хеджинг (продължение)
Дружеството е оценило отворените си позиции към 31 декември 2007 г. и 31 декември 2006 г. по
справедлива стойност. Получената нереализирана загуба е призната директно в собствения капитал, нетно
от съответния отсрочен данък.

2.5 Бъдещи промени в счетоводните политики
МСФО и КРМСФО, които все още не са влезли в сила
Дружеството не е приложило по-рано посочените по-долу нови стандарти, изменения и разяснения на
съществуващи стандарти, които са публикувани и задължителни за прилагане за отчетни периоди,
започващи на или след 1 януари 2008 г., или по-късно:
МСС 23 Разходи по заеми
Измененият МСС 23 Разходи по заеми е публикуван през март 2007 година и влиза в сила за годишни отчетни
периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Той изисква разходите по заеми, които са
извършени във връзка с изграждането на активи, изпълняващи определени условия, да бъдат включени в
тяхната стойност. Тези активи изискват продължителен период от време, за да бъдат готови за използване
или продажба. Считано от 1 януари 2009 година, занапред, Дружеството следва да промени счетоводната си
политика, като капитализира разходите по заеми, свързани с изграждането на активи, изпълняващи
определените в стандарта условия. В съответствие с преходните изисквания на Стандарта Дружеството ще
възприеме тази промяна занапред. Съответно разходите по заеми ще се капитализират в отговарящи на
изискванията активи с начална дата след 1 януари 2009 г. По отношение на разходите по заеми, извършени
до 1 януари 2009 г., и признати в отчета за доходите за съответните отчетни периоди няма да се правят
преоценки. Измененият МСС 23 все още не е приет от ЕС.
МСС 1 Представяне на финансовите отчети (преработен)
Преработеният МСС 1 Представяне на финансовите отчети влиза в сила за финансови години, започващи
на или след 1 януари 2009 г. Стандартът изисква отчета за промените в собствения капитал да включва
единствено сделки със собствениците (акционерите) на Дружеството. Стандартът въвежда нов отчет за
пълните доходи, а дивидентите на притежателите на собствения капитал се показват единствено в отчета за
промени в собствения капитал или в приложенията към финансовия отчет. Дружеството е в процес на
анализ на ефектите от преработения МСС 1 върху финансовите си отчети. Преработеният стандарт все
още не е приет от ЕС.
МСФО 2 Плащания на базата на акции – условия за получаване на правата и прекратявания
Това изменение в МСФО 2 Плащания на базата на акции беше публикувано през януари 2008 г. и влиза в
сила за финансови години, започващи на или след 1 януари 2009 г. Стандартът ограничава дефиницията за
"за условия за получаване на правата" до условие, което включва изрично или косвено изискване за
предоставяне на услуги. Каквито и да било други условия не представляват условия за получаване на
правата, които следва да бъдат вземани предвид при определяне на справедливата стойност на дадените
инструменти от собствения капитал. В случай, че дадените права не бъдат получени в резултат от
невъзможност да се отговори на дадено условие, което не дава права, което е в контрола или на
предприятието или на контрагента, то трябва да бъде отчетено счетоводно като прекратяване. Дружеството
не е страна по схеми за плащания на базата на акции с включени условия, правата по които не се получават,
и следователно не очаква съществени последствия върху счетоводното отчитане на плащанията на базата
на акции. МСФО 2 все още не е приет от ЕС.
МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен) и МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (преработен)
Преработените стандарти бяха публикувани през януари 2008 г. и влизат в сила за финансови години,
започващи на или след 1 юли 2009 г. Преработеният МСФО 3 въвежда редица промени в счетоводното
отчитане на бизнес комбинациите, което ще се отрази върху сумата на признатата репутация, отчетените
резултати в периода на реализиране на придобиването и бъдещите отчитани резултати. Преработеният
МСС 27 изисква дадена промяна в притежаваното участие в дъщерно дружество да бъде отчитано като
сделка със собствен капитал. Тази промяна, следователно, няма да окаже въздействие върху репутацията,
нито ще породи печалба или загуба. В допълнение, измененият стандарт променя счетоводното отчитане
на загубите, понесени от дъщерното дружество, както и загубата на контрол върху дадено дъщерно
дружество. Промените, въведени от преработените МСФО 3 и МСС 27, трябва да се прилагат проспективно
и ще се отразят върху бъдещи придобивания и сделки с малцинствени участия. Преработените МСФО 3 и
МСС 27 все още не са приети от ЕС.
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Изменения в МСС 32 и МСС 1 Финансови инструменти подлежащи на пут опция
Измененията в МСС 32 и МСС 1 бяха публикувани през февруари 2008 г. и влизат в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Изменението в МСС 32 изисква определени финансови
инструменти, подлежащи на пут опция, и задълженията, възникващи по ликвидацията, да се класифицират
като собствен капитал, ако бъдат удовлетворени определени критерии. Изменението на МСС 1 изисква
оповестяване на определена информация, свързана с инструментите, подлежащи на пут опция,
класифицирани като собствен капитал. Дружеството не очаква тези изменения да окажат влияние върху
финансовия му отчет. Измененията в МСС 32 и МСС 1 все още не са приети от ЕС.
МСФО 8 Оперативни сегменти
МСФО 8 заменя МСС 14 Отчитане по сегменти и влиза в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1
януари 2009 година. Стандартът възприема управленския подход при отчитането по сегменти.
Предприятията следва да представят информация, която ръководството използва за вътрешни цели за
оценка на представянето на оперативните сегменти и разпределение на ресурсите между различните
сегменти. Тази информация може да се различава от представянето в баланса и отчета за доходите, като се
изисква обяснение и равнение на разликите. Тъй като Дружеството няма оперативни сегменти, МСФО 8
няма да има ефект върху финансовото му отчитане. МСФО 8 е приет от ЕС.
КРМСФО 11, МСФО 2 - Сделки със собствени акции и с акции на Групата
КРМСФО 11 влиза в сила за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 март 2007 година.
Разяснението изисква споразумения, при които са предоставени права на служителите да получат
капиталови инструменти на предприятието, да бъдат отчетени като сделки за плащане на акции, уреждани
чрез издаване на капиталови инструменти, дори ако предприятието избере или е задължено да закупи
капиталовите инструменти от друго предприятие, или когато акционерите на предприятието предоставят
тези капиталови инструменти. Разяснението обхваща и отчитането на сделки, при които на служителите се
предоставят права да получат капиталови инструменти на компанията-майка, в индивидуалните финансови
отчети на дъщерните дружества. КРМСФО 11 не е приложимо за дейността на Дружеството, тъй като не се
осъществяват сделки със собствени акции и с акции на Групата. КРМСФО 11 е прието от ЕС.
КРМСФО 12 Споразумения за концесионни услуги
КРМСФО 12 е публикувано през ноември 2006 година и влиза в сила за годишни отчетни периоди,
започващи на или след 1 януари 2008 година. Разяснението е приложимо за изпълнители по споразумения
за концесионни услуги и регламентира счетоводното отчитане на поети задължения и получени права по
споразумения за концесионни услуги. Тъй като, Дружеството не е изпълнител по споразумения за
концесионни услуги, КРМСФО 12 не е приложимо за дейността му. КРМСФО 12 все още не е прието от
ЕС.
КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиентите
КРМСФО 13 е публикувано през юни 2007 година и влиза в сила за годишни отчетни периоди, започващи
на или след 1 юли 2008 година. Това разяснение изисква кредитите, предоставяни като награда за лоялност
на клиентите, да се отчитат като отделен компонент на сделката по продажба, в резултат на която
възникват. Съответно, част от справедливата стойност на полученото възнаграждение, следва да се
разпредели към кредитите, предоставени като награда за лоялност на клиентите и да се разсрочи за
периода на тяхното използване. Тъй като, Дружестово не прилага подобни програми за лоялност на
клиентите, КРМСФО 13 няма да има ефект върху неговия финансов отчет. КРМСФО 13 все още не е
прието от ЕС.
КРМСФО 14 МСС 19 – Лимит на активи на план с дефинирани доходи, минимални изисквания за
финансиране и взаимодействието между тях
КРМСФО 14 е публикувано през юли 2007 година и влиза в сила за годишни отчетни периоди, започващи
на или след 1 януари 2008 година. Това разяснение регламентира определянето на лимита на излишъка по
план с дефинирани доходи, който може да се признае като актив съгласно МСС 19 Доходи на наети лица.
Тъй като, Дружеството няма финансирани планове с дефинирани доходи, разяснението няма да има ефект
върху неговото финансови състояние или резултати от дейността. КРМСФО 14 все още не е прието от ЕС.
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3. Приходи и разходи
Други приходи
2007
хил. лв.
Облекчение по данък върху доходите
Амортизация на правителствено дарение (приложение 14)
Приходи от предоставени услуги
Положителни курсови разлики
Приходи от наеми на инвестиционни имоти

234
1,567
72
1,681
3,554

2006
хил. лв.
273
997
41
1,515
2,826

Други разходи
2007
хил. лв.
Преки разходи за дейността (включително ремонти и поддръжка),
възникващи по инвестиционни имоти, носещи наеми
Отрицателни курсови разлики
Банкови такси
Себестойност на материали, свързани с предоставени услуги
Липси при инвентаризация на материални запаси
Поддръжка и ремонти
Допълнителни местни данъци и глоби

(698)
(72)
(98)
(202)
(269)
(276)
(11)
(1,626)

2006
хил. лв.
(714)
(49)
(117)
(233)
(236)
(33)
(1,382)

Финансови (разходи) / приходи
2007
хил. лв.
Банкови заеми и овърдрафтове
Общо финансови разходи
Приходи от банкови лихви
Приходи от лихви от финансови лизинги
Общо финансови приходи

2006
хил. лв.

(2,270)
(2,270)

(1,737)
(1,737)

9
334
343

12
581
593

Амортизация на материални и нематериални активи и себестойност на материални запаси,
включени в отчета за доходите
2007
хил. лв.
Включени в себестойността на реализираната продукция:
Амортизация
Обезценка на имоти, машини и оборудване
Себестойност на материалните запаси, призната като разход
Включени в административни разходи и разходи по продажби:
Амортизация на материални активи
Амортизация на нематериални активи

2006
хил. лв.

(2,419)
-

(2,046)
-

(121,809)

(99,724)

(1,080)

(884)

(1)

-
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3. Приходи и разходи (продължение)
Печалби / загуби от хеджове на парични потоци
2007
хил. лв.
Печалби от хеджове на парични потоци, включени в продажбите
Загуби от хеджове на парични потоци, включени в продажбите

443
(819)

2006
хил. лв.
774
(955)

Разходи за доходи на персонала
2007
хил. лв.
Надници и заплати
Други доходи
Разходи за социално осигуряване
Пенсионни доходи на персонала

(5,303)
(945)
(1,045)
(21))
(7,314)

2006
хил. лв.
(3,962)
(644)
(919)
(12)
(5,537)
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4. Данък върху доходите
Основните компоненти на разходите за данък върху доходите за годините, приключващи на 31 декември
2007 и 2006 г., включват:
2007
2006
хил. лв.
хил. лв.
Отчет за доходите
Текущ данък върху доходите
Разход за текущ данък върху доходите
(1,116)
(1,755)
Корекция, свързана с текущ данък върху доходите за предходната година
Данъчно облекчение, свързано с 2006 г.
516
Корекция на неправилно обложено данъчно облекчение за 2005 г.
41
Отсрочен данък върху доходите
Свързан с възникването и обратното проявление на временни разлики
Разход за данък върху доходите, отчетен в отчета за доходите

(118)
(677)

171
(1,584)

Равнението между разхода за данък върху дохода, приложим към счетоводната печалба преди данъци,
умножена по приложимата законова данъчна ставка по ефективната ставка на Дружеството за данък върху
доходите за годините, приключващи на 31 декември 2007 и 2006 г., е представено по-долу:
2007
хил. лв.

2006
хил. лв.

Счетоводна печалба преди данък върху доходите

12,302

13,123

Законна ставка на данък върху доходите 10% (2006: 15%)
Възстановено данъчно облекчение от 2006 г.
Корекция, свързана с надвнесен данък по данъчно облекчение от 2005 г.
Нетен ефект от постоянни разлики
Ефект от промяната в ставката на данъка върху доходите
По ефективна ставка на данък върху доходите 5,5% (2005: 12,07%)

(1,230)
516
41
(4)
(677)

(1,968)
40
344
(1,584)

Отсрочен данък върху доходите
Отсрочените данъци върху доходите към 31 декември са свързани със следното:
Баланс
Отчет за доходите
2007
2006
2007
2006
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
Пасиви по отсрочени данъци
Ускорена амортизация за данъчни цели
Брутни пасиви по отсрочени данъци
Активи по отсрочени данъци
Доходи на персонала след прекратяване на
трудовото правоотношение
Провизия за неизползвани годишни отпуски
Провизия за несъбираеми вземания
Начислени разходи
Обезценка на материални запаси
Брутни активи по отсрочени данъци

(1,136)
(1,136)

(965)
(965)

(171)

156

8
20
58
66
5
157

6
16
71
11
104

2
4
(13)
66
(6)

1
(3)
22
(5)

(118)

171

(Разход за) / приход по отсрочени данъци
Нетен пасив по отсрочени данъци

(979)

(861)
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4. Данък върху доходите (продължение)
Счетоводната документация на Дружеството е била предмет на проверка от страна на данъчните органи до
31 декември 2006 г. Данъчните задължения на Дружеството се базират на данъчни декларации, подадени в
данъчните служби, и се финализират единствено, когато са били предмет на проверка от данъчните органи
или след изтичане на петгодишен период от годината на тяхното подаване.

5. Имоти, машини и съоръжения
31 декември 2006 г.
Сгради и
конструкции

Земи
Цена на придобиване:
Салдо към 1 януари
2006 г.

Механично
оборудване

Други
активи

Активи в
процес на
изграждане

ОБЩО

1,452

11,854

20,559

1,561

7,350

42,776

Придобити

-

-

-

-

9,378

9,378

Продадени

(77)

(33)

(39)

(7)

-

(156)

Прехвърлени
Салдо към 31 декември
2006 г.

184

-

6,348

377

(6,909)

-

1,559

11,821

26,868

1,931

9,819

51,998

Натрупана
амортизация:
Салдо към 1 януари
2006 г.

-

2,193

6,109

642

-

8,944

Придобити

-

473

1,939

265

-

2,677

Продадени
Салдо към 31 декември
2006 г.
Нетна балансова
стойност към 1
януари 2006 г.

-

(3)

(39)

(6)

-

(48)

-

2,663

8,009

901

-

11,573

1,452

9,661

14,450

919

7,350

33,832

Нетна балансова
стойност към 31
декември 2006 г.

1,559

9,158

18,859

1,030

9,818

40,425
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5. Имоти, машини и съоръжения (продължение)
31 декември 2007 г.
Сгради и
конструкции

Земи
Цена на придобиване:
Салдо към 1 януари
2007 г.

Механично
оборудване

Други
активи

Активи в
процес на
изграждане

ОБЩО

1,559

11,821

26,868

1,931

9,819

51,998

Придобити

-

-

-

-

11,144

11,144

Продадени

(25)

-

(39)

(153)

-

(217)

Прехвърлени
Салдо към 31 декември
2007 г.

414

5,001

7,031

491

(12,937)

-

1,948

16,822

33,860

2,269

8,026

62,925

Натрупана
амортизация:
Салдо към 1 януари
2007 г.

-

2,663

8,009

901

-

11,573

Придобити

-

595

2,347

298

-

3,240

Продадени
Салдо към 31 декември
2007 г.
Нетна балансова
стойност към 1
януари 2007 г.

-

-

(39)

(150)

-

(189)

-

3,258

10,317

1,049

-

14,624

1,559

9,158

18,859

1,030

9,819

40,425

Нетна балансова
стойност към 31
декември 2007 г.

1,948

13,564

23,543

1,220

8,026

48,301

Активите в процес на изграждане включват основно разходи за строителството на нов склад и
административна сграда в София (6,011 хил. лв), земи за нов склад в Русе (872 хил. лв.), нови машини и
оборудване (1,143 хил. лв.) .
Няма заложени като обезпечение имоти, машини и оборудване.

Обезценка на имоти, машини и оборудване
Към 31 декември 2007 г. Дружеството е направило преглед дали съществуват индикации за обезценка на
имоти, машини и оборудване. Не са установени индикации, че балансовите стойности на дълготрайните
активи надвишават техните възстановими стойности и следователно във финансовия отчет не е призната
загуба от обезценка.
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6. Инвестиционни имоти
2007
хил. лв.

2006
хил. лв.

Встъпително салдо на 1 януари
Придобити (последващи разходи)
Амортизация

6,754
(259)

6,922
85
(253)

Крайно салдо към 31 декември

6,495

6,754

Приходите от наеми, които са признати през 2007 г., възлизат на 1,681 хил. лв. Преките разходи за
дейността през 2007 г., свързани с инвестиционните имоти, възлизат на 698 хил. лв.
Няма заложени като обезпечение инвестиционни имоти.
Справедливата стойност на инвестиционните имоти е определена на 9,288 хил. лв. чрез препратка към
налични пазарни доказателства, въз основа на доклад за оценка от квалифициран независим оценител от 24
януари 2008 г.

7. Нематериални активи
31 декември 2006 г.
Други
дълготрайни
нематериални
активи
Цена на придобиване:
Салдо към 1 януари 2006 г.

2

Придобити

-

Продадени

-

Салдо към 31 декември 2006 г.

2

Натрупана амортизация:
Салдо към 31 декември 2005 г.

1

Придобити

-

Продадени

-

Салдо към 31 декември 2006 г.

1

Нетна балансова стойност към 1 януари 2006 г.

1

Нетна балансова стойност към 31 декември 2006 г.

1
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7. Нематериални активи (продължение)
31 декември 2007 г.
Други
дълготрайни
нематериални
активи

Софтуер

ОБЩО

Цена на придобиване:
Салдо към 1 януари 2007 г.

2

-

2

Придобити

-

78

78

Салдо към 31 декември 2007 г.

2

78

80

Салдо към 31 декември 2006 г.

1

-

1

Придобити

1

-

1

Салдо към 31 декември 2007 г.

2

-

2

Нетна балансова стойност към 1 януари 2007
г.

1

-

1

Нетна балансова стойност към 31 декември
2007 г.

-

78

78

Натрупана амортизация:

Обезценка на нематериални активи
Към 31 декември 2007 г. Дружеството е направило преглед дали съществуват индикации за обезценка на
нематериалните активи. Не са установени индикации, че балансовите стойности на нематериалните активи
надвишават техните възстановими стойности и следователно във финансовия отчет не е призната загуба от
обезценка.
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8. Материални запаси
2007
хил. лв.
Суровини (по цена на придобиване)
Полуготови продукти (по цена на придобиване)
Готова продукция (по цена на придобиване)
Стоки за търговия (по нетна реализируема стойност)

2006
хил. лв.
16,825
942
5,527
19,155
42,449

15,121
647
7,263
27,265
50,296

Сумата на обезценката на материалните запаси, призната като разход, възлиза на 44 хил. лв. (2006 г.: нула).
Тя е призната като разходи за продажби и дистрибуция.
Към 31 декември 2007 г. и 2006 г. няма материални запаси, предоставени като обезпечение.

9. Търговски и други вземания
2007
хил. лв.
Търговски вземания
Търговски вземания от свързани лица (приложение 16)
Съдебни вземания
Вземания по ДДС и мита
Деривативни финансови инструменти
Други
Намалени с: провизия за несъбираеми вземания

21,589
8,235
942
461
1,365
32,592
(576)
32,016

2006
хил. лв.
22,128
7,625
1,228
9
89
290
31,369
(706)
30,663

За условията на вземанията от свързани лица, моля, вижте приложение 16.
Търговските вземания не са лихвоносни и обикновено имат срок 30 – 90 дни.
Към 31 декември 2007 са обезценени вземания с номинална стойност в размер на 576 хил. лв. (2006 г.: 706
хил. лв.). Движенията в провизията за обезценка на вземания са както следва:
Индивидуал
но
обезценени
хил. лв.
На 1 януари 2006 г.
Начислени през годината
Възстановени
На 31 декември 2006 г.
Начислени през годината
Усвоени
Възстановени
На 31 декември 2007 г.

507
228
(29)
706
(66)
(64)
576

Сумата на загубите от обезценка и на възстановените загуби от обезценка са признати в разходи за
продажби и дистрибуция.
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9. Търговски и други вземания (продължение)
Към 31 декември възрастовият анализ на търговските вземания е както следва:
Просрочени, но необезценени
Общо

2007

21,589

Нито
просрочени,
нито
обезценени
6,396

2006

22,128

11,825

< 30 дни
4,837

30 – 60
дни
3,518

60 – 90
дни
1,782

90 – 120
дни
5,056

5,134

1,474

1,035

2,660

>120 дни

10. Парични средства и краткосрочни депозити
2007
хил. лв.
Парични средства в банкови сметки и каса

2006
хил. лв.

986

1,495

986

1,495

Паричните средства в банкови сметки включват парични средства в размер на 229 хил. ЕВРО и 11 хил. щ.д.
(31 декември 2006 г.: 156 хил. ЕВРО и 5 хил. щ.д.).
Паричните средства в банкови сметки и в каса носят лихва при плаващи лихвени проценти, базирани на
дневните банкови лихвени проценти за депозити. Краткосрочните депозити се предоставят за различни
периоди между един ден и един месец в зависимост от непосредствените нужди от парични средства на
Дружеството и носят лихви по съответните лихвени проценти за краткосрочни депозити. Справедливата
стойност на паричните средства е 986 хил. лв. (2006 г.: 1,495 хил. лв.).
Към 31 декември 2007 г. Дружеството разполага с 15,762 хил. ЕВРО (2006 г.: 12,750 хил. ЕВРО) неусвоени
кредитни линии, за които има поет ангажимент, за които са удовлетворени всички предварителни условия.

11. Основен капитал и други резерви
Към 31 декември 2007 г. и 31 декември 2006 г. основният капитал на Дружеството възлиза на 36,176 хил. лв.,
ефективно внесени. Основният капитал е разпределен в 36,176,411 акции с номинална стойност 1 лв.
Основният капитал представлява неподлежащия на разпределяне капитал на Дружеството. Каквато и да
било печалба или загуба за даден счетоводен период, след разпределение на акционерите и в резервите, се
прехвърля в натрупаните печалби или загуби.
Характер и цел на законовите и другите резерви
Законови резерви

Законовите резерви представляват законови резерви съгласно член 246 от Търговския закон на България,
който предвижда изисквания за резервите на акционерните дружества като Стилмет АД. Изискват се
законови резерви в размер на една десета част от регистрирания капитал. Източник на законовите резерви
представлява не по-малко от една десета част от печалбите, премиите върху акции или емисии на дългов
капитал и други източници, посочени в устава на дружеството или с решение на общото събрание на
неговите акционери. Законовите резерви могат да се използват единствено за компенсиране на бъдещи
загуби.
Други резерви

Другите резерви се формират след прехвърляне на печалбите, надвишаващи изискваните законови резерви.
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11. Основен капитал и други резерви (продължение)
Резерв от нереализирани печалби

Резерв
от
нереализиран
и печалби
хил. лв.
-

Салдо към 1 януари 2006 г.
Нетни промени

89

Салдо към 31 декември 2006 г.

89

Салдо към 1 януари 2007 г.
Прехвърляне към отчет за доходите (себестойност на реализираната продукция)
Нетна (загуба) по хедж
Салдо към 31 декември 2007 г.

89
(89)
(142)
(142)

Качеството на хеджинговите взаимоотношения за счетоводно отчитане на хедж на парични потоци, където
е позволено ефективната част от всички нереализирани печалби / загуби по открити хеджингови позиции
в края на годината да се начисляват директно в собствения капитал. Свързаните отсрочени данъци се
начисляват директно в собствения капитал.
Очаква се, че паричните потоци, свързани с хеджове на парични потоци, ще възникнат и ще се отразят на
отчета за доходите през първото тримесечие на 2008 г.

12. Лихвоносни заеми и привлечени средства

Валута
Текущи
Алфа Банк
Емпорики Банк
Пиреус Банк
Пиреус Банк
HVB Биохим
ОББ
SG Експресбанк
Задължения по финансови
лизинги
Краткосрочна част от
дългосрочни заеми

ЕВРО
ЕВРО
ЕВРО
ЕВРО
ЕВРО
ЕВРО
ЕВРО

ЕВРО

Сума във
валута
4,400
3,987
4,241
5,960
5,234
1,232
4,307

Падеж
09.07.2008
29.06.2007
28.02.2007
30.04.2008
28.02.2008
31.12.2008
30.04.2008

857

2007
хил. лв.

2006
хил. лв.

8,606
11,657
10,237
2,410
8,424

8,606
7,798
8,295
194
2,488
1,361

18

58

1,676
43,028

2,342
31,142

8,383

6,490

8
8,391

60
6,550

Нетекущи
Банков заем в размер на
6,000,000 ЕВРО
Задължения по финансови
лизинги

ЕВРО
4,286

30.10.2013 платим на
14 шестмесечни
вноски

Всички банкови заеми са обезпечени с Писмо за потвърждение, предоставено от компанията - майка, Etem
SA, Гърция.
Среднопретегленият ефективен лихвен процент по банкови овърдрафтове и дългосрочни заеми с плаващи
лихвени проценти е съответно 3,8% и 4,1 % (2006 г.: 3,3% и 3,2%).
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13. Пенсионни доходи на персонала
2007
хил. лв.
Пенсионни доходи на персонала към 1 януари
Възникващи през годината
Пенсионни доходи на персонала към 31 декември

2006
хил. лв.

51
21
72

39
12
51

Дружеството е извършило актюерска оценка като основните предположения, използвани за счетоводни цели са:
2007
4,5%
6%
6%-18%

Норма на дисконтиране
Бъдещи увеличение на заплатите
Текучество на персонала (в зависимост от възрастта)

2006
4,5%
6%
6%-18%

Промените в сегашната стойност на задължението за изплащане на пенсионни доходи са както следва:

хил. лв.
Задължение за изплащане на пенсионни доходи към 1 януари 2006 г.
Разходи за текущ стаж
Разходи за лихви
Платени доходи
Задължение за изплащане на пенсионни доходи към 31 декември 2006 г.
Разходи за текущ стаж
Разходи за лихви

39
11
1
51
18
3

Задължение за изплащане на пенсионни доходи към 31 декември 2007 г.

72

14. Правителствени дарения
2007
хил. лв.
На 1 януари
Получени през годината
Освободени в отчета за доходите (приложение 3)
На 31 декември

2006
хил. лв.

2,674
(234)

-

2,440

-

Дарението е предоставено съгласно разпоредбите на гръцкия закон 2601/98 и решение
34355/ΕΣΟΑΒ/ΥΠΕ/1/0009/Β2/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/2601/98/2-8-2007 на гръцкото Министерство на
финансите.
Няма неизпълнени условия, които съпътстват полученото дарение.

35

Стилмет АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
15. Търговски и други задължения
2007
хил. лв.
Търговски задължения
Задължения към свързани лица (приложение 16)
Задължения по дивиденти
Задължения за заплати
Начислени разходи
Деривативни финансови инструменти
Задължения по лихви
Задължения за социално осигурителни вноски

6,311
10,272
606
455
657
142
198
112
18,753

2006
хил. лв.
8,777
5,425
7,235
352
254
190
97
22,330

За условията, свързани със задълженията към свързани лица, моля, вижте приложение 16.
Търговските задължения не са лихвоносни и обикновено се уреждат в 30-дневен срок.
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16. Оповестяване на свързани лица
Крайна компания-майка
Крайната компания – майка на Дружеството е Viohalco S.A., Гърция.

Предприятие с контролно участие в Дружеството
Дружеството се контролира 100% от ETEM S.A., което притежава пряко 89.44% и косвено 10,56% чрез изцяло
притежаваното си дъщерно дружество Стилмет 1 АД.
Таблицата по-долу представя пълната сума на сделките, които са сключвани със свързани лица през
финансовата 2006 г.:

Свързано лице
ELVAL AUTOMOTIVE GMBH
ETEM SCGDOO
GENECOS SA
ICME ECAB
ЛЕСКО
СОФИЯ МЕД
СТИЛМЕТ (КИПЪР) ЛТД
СТИЛМЕТ РУМЪНИЯ АД
СТИЛМЕТ АД (БЪЛГАРИЯ)
СТОМАНА ИНДЪСТРИ
ТЕПРОМЕТАЛ АД
TEPROMETALL VERTRIEBS
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
HALCOR
ΒΙΟΜΑΛ
ΕΛΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ
ΕΤΕΜ SA
ΕΤΕΜ SA
ΣΥΜΕΤΑΛ
ΤΗΛΕΚΑΛΩ∆ΙΑ
ETEM SYSTEMS SRL
ETEM SYSTEMS UKR
ΣΙΜΑ

ΕΤΕΜ (задължения по дивиденти)
Стилмет АД, България (задължения по
дивиденти)

Суми,
Суми,
Продажби на
Покупки от дължими от
дължими на
свързани лица свързани лица свързани лица свързани лица
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
47
20
4,972
45
2,433
27
1
117
9
19
2,839
23
581
20
8
153
11,668
2,609
322
2,914
1
557
1
2,153
302
342
184
231
148
49
182
164
4
25
10
1
8
9
95
510
43
46
56
4,195
72
841
1
2,955
87
458
12,587
25,527
179
2,367
1,764
4
472
168
16
2,800
448
2,912
85
1,067
945
107
144
1

27,339

51,394

7,625

5,425

-

-

-

6,471

-

-

-

764
7,235
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16. Оповестяване на свързани лица (продължение)
Таблицата по-долу представя пълната сума на сделките, които са сключвани със свързани лица през
финансовата 2007 г.:
Суми,
Суми,
Продажби на
Покупки от дължими от
дължими на
Свързано лице
свързани лица свързани лица свързани лица свързани лица
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
VIEXΑL LTD
18
3
17
ELVAL AUTOMOTIVE GMBH
5,880
ETEM SCGDOO
3,379
60
GENECOS SA
3
ICME ECAB
29
5,175
5
151
ЛЕСКО
1
32
1
СОФИЯ МЕД
341
12,871
2,052
СТИЛМЕТ (КИПЪР) ЛТД
340
СТИЛМЕТ РУМЪНИЯ АД
4,748
970
СТОМАНА ИНДЪСТРИ
5,867
270
283
ТЕПРОМЕТАЛ АД
379
186
63
TEPROMETALL VERTRIEBS
82
151
7
VIOMAL SA
231
188
61
47
ΕLVAL SA
5,544
60
449
HELLENIC CABLES
1,763
6
ΕΤΕΜ SA – покупки на стоки
15,991
40,379
4,077
ΕΤΕΜ SA - роялти
1,989
1,989
PROSAL
143
90
SYMETAL
1,923
522
ΤΕΚΑ SYSTEMS SA
40
ΤELECABLES
60
16
ETEM SYSTEMS SRL
1,984
1,606
84
ETEM SYSTEMS UKR
2,396
1,765
SΙGΜΑ
47
1,180
818

38,119

72,186

8,235

10,272

-

-

-

606
606

Стилмет АД, България (задължения по
дивиденти)

Дружеството има значителен обем сделки с предприятия, които са свързани по силата на това, че са членове на
една и съща група от компании – Виохалко Груп.
Вземанията и задълженията към края на годината са необезпечени, безлихвени и се погасяват чрез парични
преводи. Няма издадени или получени гаранции от свързани лица, свързани с вземания или задължения.
Преглед за обезценка се прави всяка финансова година чрез анализ на финансовата позиция на свързаните
лица и пазара, на който оперират.
Възнаграждения на ключов управленски персонал

Заплати и други краткосрочни доходи на наети лица

2007
хил. лв.
99

2006
хил. лв.
92
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17. Ангажименти и условни задължения
a.

Съдебни дела и искове: Дружеството е страна по различни съдебни дела и арбитражни процедури в
обичайния ход на дейността си, за които в приложения финансов отчет то е заделило сума в размер на
приблизително 576 хил. лв. (2006 г.: 706 хил. лв.).

b. Гаранции: Към 31 декември 2007 и 2006 г. Дружеството е издало гаранции за добро изпълнение на
договори за клиенти на обща стойност 1,125 хил. лв. (2006 г.: 821 хил. лв.).
c.

Ангажименти по финансови лизинги: Бъдещите минимални лизингови вноски по финансови
лизинги наред със сегашната стойност на нетните минимални лизингови вноски са както следва:
2007
2007
2006
2006
Сегашна
Сегашна
Минималн стойност Минималн стойност
и вноски на вноските
и вноски на вноските
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.

В рамките на една година
Повече от една, но по-малко от пет години

20
8

18
8

61
70

58
60

Общи минимални лизингови вноски
Намалени със суми, представляващи финансови
разходи
Сегашна стойност на минималните лизингови
вноски

28

26

131

118

(2)

-

(13)

-

26

26

118

118

d. Капиталови ангажименти: Към 31 декември 2007 г. Дружеството има ангажименти в размер на 2,662
хил. лв. (2006 г.: 1,453 хил. лв.) основно свързани със завършването на нова производствена сграда и
машини и въвеждането на система SAP ERP.
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18. Цели и политика за управление на финансовия риск
Основните финансови инструменти на Дружеството включват банкови заеми, финансови лизинги и
парични средства и краткосрочни депозити. Дружеството притежава различни други финансови
инструменти като например, търговски вземания и търговски задължения, които възникват пряко от
дейността.
Дружеството сключва и деривативни сделки, свързани с форуърдни договори за покупко – продажба на
стоки за хеджиране на рисковете, свързани с промените в цените на основните суровини.
Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на Дружеството са лихвен риск, валутен
риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти, основно, по отношение
задължения по заеми с променлив (плаващ) лихвен процент. Дружеството не използва каквито и да било
хеджиращи инструменти за хеджиране на този риск.
Приложената по-долу таблица показва чувствителността спрямо разумна възможна промяна в лихвените
проценти, като всички други променливи остават непроменени, на печалбата преди данъци на Дружеството
(чрез въздействие върху привлечените средства с плаващ лихвен процент). Върху другите компоненти на
собствения капитал на Дружеството няма въздействие.
Увеличение /
намаление на лихвените
проценти

Ефект върху
печалбата преди
данъци
хил. лв.

2007
По заеми и привлечени средства в ЕВРО

+1%

514

По заеми и привлечени средства в ЕВРО

-0.5%

(257)

2006
По заеми и привлечени средства в ЕВРО

+1%

377

По заеми и привлечени средства в ЕВРО

-0.5%

(188)

Валутен риск

Експозицията на Дружеството към валутен риск не е съществена, тъй като то няма съществени валутни
експозиции, възникващи от вземания или задължения във валути, различни от валутата на оценка и ЕВРО.
Тази експозиция е ограничена до вземания, деноминирани във валути, различни от ЕВРО, тъй като
обменният курс ЕВРО / лев е фиксиран в резултат на функциониращата в България система на Валутен
съвет. По-малко от 1% от продажбите на Дружеството са деноминирани във валути, различни от български
лева или ЕВРО.
Кредитен риск

Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Значителна част от
продажбите на Дружеството са и продажби на свързани лица. Освен това, салдата по търговските
вземанията се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е
съществена.
По отношение на кредитния риск, който възниква от другите финансови активи на Дружеството, като
например, парични средства и парични еквиваленти, кредитната експозицията на Дружеството произтича
от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения. Максималната кредитна
експозиция на Дружеството възлиза на балансовата стойност на тези инструменти.
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18. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение)
Ликвиден риск

Целта на Дружеството е да поддържа баланс между непрекъснатостта на финансирането и гъвкавостта чрез
ползването на банкови овърдрафтове, банкови заеми. Ликвидният риск се поддържа на ниско ниво като се
разполага с достатъчни парични средства и достатъчни кредитни линии от банките, с които се работи.
Представената по-долу таблица обобщава профила на падежите на финансовите пасиви на Дружеството
към 31 декември, базиран на договорните недисконтирани плащания.

Годината, приключваща на 31 декември 2007 г.
На
виждане
Лихвоносни заеми и
привлечени средства
Търговски и други
задължения
Задължения към
свързани лица

< 3 месеца

3-12
месеца

1-5
години

>5
години

Общо

-

-

43,226

-

8,283

-

-

-

8,283

-

10,272

-

-

-

10,272

6,715

1,676

51,617

Годината, приключваща на 31 декември 2006 г.
На
виждане

Лихвоносни заеми и
привлечени средства
Търговски и други
задължения
Задължения към
свързани лица

-

< 3 месеца

-

3-12
месеца

1-5
години

31,332

>5
години

6,550

Общо

-

37,882

-

16,715

-

-

-

16,715

-

5,425

-

-

-

5,425

Ценови риск на стоките

Дружеството е изложено на значителен риск в резултат на промените в цените на алуминия, който е
основна суровина. Дружеството следва политика на хеджиране на този риск. Дружеството договаря цените
за покупка и продажба на базата на цените оферирани на Лондонската борса за метали (ЛБМ) на
определени дати. Дружеството сключва срочен договор (форуърд) за продажба на ЛБМ за определени
направени поръчки за покупка, и също така сключва срочен договор (форуърд) за покупка за определени
клиентски заявки. Срочните договори са за същите количества като поръчките за покупка и продажба и се
сключват на приблизително същите дати, на които се определят цените за покупка и продажба. Ефектът
върху ценовата разлика, която Дружеството реализира при определена продажба в резултат на промяната в
цените на металите между датата на покупка на необходимите суровини и датата, по отношение на която е
определена цената за продажба, се компенсира от печалбата или загубата от съответните форуърди за
покупка и продажба.
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18. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение)
Управление на капитала

Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се осигури стабилен кредитен рейтинг и
капиталови показатели, с оглед продължаващото функциониране на бизнеса и максимизиране на
стойността му за акционерите.
Дружеството управлява капиталовата си структура и я изменя, ако е необходимо, в зависимост от промените
в икономическите условия. С оглед поддържане или промяна на капиталовата си структура, Дружеството
може да коригира изплащането на дивиденти на акционерите, да върне капитал на акционерите или да
емитира нови акции. През годините, приключващи на 31 декември 2007 г. и 31 декември 2006 г. няма
промени в целите, политиките или процесите по отношение на управлението на капитала на Дружеството.
Върху Дружеството няма външно наложени капиталови изисквания.
Дружеството наблюдава капитала си като използва съотношението на задлъжнялостта, което представлява
нетния дълг, разделен на общата стойност на капитала плюс нетния дълг. Политиката на Дружеството е
това съотношение на задлъжнялост да се поддържа между 40% и 55%. В нетния дълг Дружеството включва
лихвоносните заеми и привлечени средства, търговските и други задължения, намалени с паричните
средства и паричните еквиваленти, като се изключват преустановените дейности. Капиталът включва
собственият капитал, полагащ се на собствениците на собствения капитал на компанията-майка, намален с
нетния резерв за нереализирани печалби.
2007
хил. лв.

2006
хил. лв.

Лихвоносни заеми и привлечени средства
Търговски и други задължения
Намалени с парични средства и краткосрочни депозити
Нетен дълг

51,419
18,611
(986)
69,044

37,692
22,330
(1,495)
58,527

Собствен капитал

64,651

59,872

Общо капитал

64,651

59,872

133,695

118,399

Капитал и нетен дълг
Съотношение на задлъжнялост

50%

52%

19. Финансови инструменти
Справедливи стойности

Справедливата стойност на финансовите инструменти на Дружеството се доближава до техните балансови
стойности, особено, когато те са краткосрочни по своя характер, или техните плаващи лихвени проценти
се променят в съответствие с промяната в текущите пазарни условия.
Хеджингови дейности

Хеджове на паричен поток
Към 31 декември 2007 г. Дружеството има двадесет форуърдни договори от Лондонската борса за метали,
определени като хеджове на очаквани бъдещи продажби на клиенти в ЕС, за които Дружеството е поело
ангажименти. Форуърдните договори на ЛБМ се използват за хеджиране риска от волатилността на цените
на металите за тези ангажименти.
2007
хил. лв.
Форуърдни договори на ЛБМ
Условна стойност

2,421

2006
хил. лв.
2,572
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20. Обявени дивиденти
След Събранието на акционерите на Дружеството, проведено на 20 юни 2007 г., акционерите на
Дружеството са взели решение за разпределение на дивиденти, отнасящи се за финансовата 2006 година на
обща стойност 6,845 хил. лв.
2007
хил. лв.
Декларирани през годината
Дивиденти от собствен капитал по обикновени акции
Дивидент на акция

2006
хил. лв.

6,846

7,235

BGN
19

BGN
20

21. Събития след датата на баланса
Ръководството на Дружеството заявява, че в периода след датата на баланса до датата на изготвяне на
настоящия финансов отчет, няма значими и / или съществени некоригиращи събития, които да са
възникнали във връзка с дейността на Дружеството, чието неоповестяване би могло да се отрази върху
вярното и честно представяне на финансовия отчет.
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